News Release
CAIRO, EGYPT: 21 January 2016

Education and Economic Opportunities are Pre-requisites to
Solving the Region’s Problems, Says Qalaa Chairman and
Founder at 2016 WEF
Ahmed Heikal, Chairman and Founder of Qalaa Holdings joins participants from more than 100 countries
including heads of state and global CEO’s in 4 high profile sessions on the challenges facing regional
economies at the 2016 World Economic Forum in Davos

“With low commodity prices, high debt levels in emerging markets, higher interest rates in the US, sluggish
emerging-market economies and slower Chinese growth, one could be forgiven for thinking that for the time
being there will be no investment in the Middle East and Africa region,” said Ahmed Heikal, Chairman and
Founder of Qalaa Holdings. “But it is a fallacy that there are no growth opportunities in the region and it is a
fallacy that there is no money. What we are lacking is the risk appetite and the skillset required on the part of
the private sector to undertake the type of greenfield projects that the region needs,” he added.
Heikal participated in a CEO panel on day 1 of the World Economic Forum (WEF) to discuss the investment
case for the Red Sea region, the barriers to investment and the measures needed to get capital flowing in the
region amid geopolitical uncertainty and a collapse in energy prices. The session commenced with
commentary from Prince Turki bin Faisal Al Saud, a senior member of the Saudi royal family and former
Saudi Ambassador to the U.S., followed by a panel composed of and including views from Heikal as well as
GE Power CEO, Steve Bolze and WPP CEO, Martin Sorrell.
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“If you’re an infrastructure investor and have appetite for risk, then there are opportunities and very
significant growth potential in regional markets,” added Heikal. “Governments across the region are now
entering into a new paradigm, they have come to the realization that they can no longer do it alone, they must
partner with or enable the private sector to take on the large megaprojects that were previously only in the
realm of the public sector.”
“We were 3-4 steps ahead of this trend. We knew this to be the case early on which is why we invested in
companies like TAQA Arabia, the largest private sector energy distributor in Egypt which is now looking at
numerous growth opportunities as a result of the deregulation of the energy sector. Our long term view was
questioned in the beginning but now our strategy has been validated. Governments are now starting to focus
on fighting their own battles, dismantling the bureaucracy, playing the role of regulator and letting the private
sector do its job. Governments cannot continue to shoulder these funding needs, or else emerging markets will
wake up to a large credit crisis in five years” said Heikal.
Addressing the issue of lack of transparency in the region, Heikal explained that important strides have
already been made in that respect. “The Development Finance Institutions (DFI’s), Export Credit Agencies
(ECA’s) and Sovereign Wealth Funds (SWF’s) that are now funding projects in the region are requiring
companies to abide by stricter codes of conduct.”
“You can look at the cup as half empty or half full. Of course there are global headwinds but if you take the
optimistic view and look at the cup half full you will recognize that there has been substantial reform across
the region particularly in Egypt and KSA but the results of this effort will not be felt for another five years,”
said Heikal.
Heikal also stressed on the importance of education and developing human capital. “The divide between rich
and poor is continuing to widen globally and it is particularly pronounced in our part of the world which is
why it is incumbent upon investors to bring in and train the best talent they can find.”
“We must look across the investment spectrum and open the door for smaller projects as well as large
infrastructure investments. SME’s and microenterprises will also be key for economic growth in the region,”
said Heikal.
Qalaa Holdings, a leading African investor in energy and infrastructure, has been able to successfully tap into
a wide pool of funding resources under highly challenging conditions to fund large-scale infrastructure
projects that are critical to Africa’s development such as the Egyptian Refining Company (ERC), a US$3.7
billion greenfield refinery and Egypt’s largest in progress, private sector infrastructure megaproject which is
now more than 75% complete. ERC has the potential to more than halve Egypt’s present-day diesel imports
and reduce by nearly one-third the country’s current sulfur emissions when it starts production in 2017.
On day 2 of the Forum, Heikal acted as discussion leader in a session on bridging the funding gap to finance
the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDG’s) for 2030 along with global thought leaders
including former Secretary General of the UN, Kofi Annan, World Bank Group President Jim Yong Kim,
former British Prime Minister Gordon Brown and Ethiopian Prime Minister, Hailemariam Desalegn. He will
also participate in an African Regional Business Council session on fostering economic growth and social
inclusion as well as a session on building more resilient Arab economies. In addition, Heikal will partake in a
panel on the Future of Economic Reform in the Arab World along with UAE Minister of Energy Suhail Bin
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Mohammed Al Mazrouei, CEO of the Bahrain Economic Development Board Khalid Al Rumaihi, and
Kuwait’s Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Anas Khalid Al Saleh.
—Ends—

Qalaa Holdings(CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in infrastructure and
industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries including
Energy, Cement, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com.

Forward-Looking Statements
Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates,
projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties
and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes
“targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as
“may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the
negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual
performance of Citadel Capital may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forwardlooking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact:
Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Marketing Communications
Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
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أحمد هيكل خالل لممتدالدا لتصددال ال لممال مم بالدلوس  :لترتقال ب ممتوسةالا لمدمميميالا
وتسظيف ورص لمتمس لتصدد ال رك ئز أس سيا ممدغمب عمى ةشكلت لممتطقا
حضورا قويًا من الوفود الرسمية ألكثر من  100دولة ،بماا فاي كلاؤ رءساا الادو وكباار
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يشهد
ً
المسئولين الحكوميين وأبرز القياادا التنيييياة بممتماأل األلماا حاو العاال  ..وأحماد هيكام مسسار ور اير ممدار إدارة القدعاة يشاار فاي 4
جدسا نقاشية حو تحديا المشهد االقتصادي بالمنطقة

قا أحمد هيكم مسسر ور ير ممدر إدارة شركة القدعة ،أن المعطيا الراهنة قد تغيي االلتقاد السا د بأن حالة من الممود ستدقى بظاللها لدى
المشهد االستثماري في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا ،وال سيما في ظم تراجأل أسعار السدأل العالمية وارتياع مساتويا الادين باألساواق الناشائة
ث رفأل اليا دة بالواليا المتحدة وتباطس االقتصاد الصيني وتراجأل معدال النماو االقتصاادي فاي األساواق الناشائة .غيار أن الواقاأل يعكار حقيقاة
مغايرة وهي أن المنطقة تنبض بيرص النمو الوالدة ،كما أن نقص الماوارد االساتثمارية ماا هاو إال خطاأ شاا أل إك أن ماا ينقصانا هاو روح اإلقادا
واحتما المخاطر والقدرة لدى توظيف األدوا والخبرا التي يستعين بها القطاع الخاص في تنييي المشرولا المديادة التاي تدباي االحتياجاا
الحقيقية لدمنطقة.
جا كدما هيكم خال مشاركته بألما المنتدى االقتصادي العالمي ،اليي ينعقد حاليًا بدافوس في سويسرا ،حيث شار هيكم خال أو أياا
المستمر بحدقة نقاشية لعرض مستمدا المشهد االستثماري في منطقة البحار األحمار ماأل تساديط الضاو لداى معوقاا االساتثمار واإلصاالحا
الواجب تطبيقها لتعزيز تادفقا رأس الماا إلاى أساواق المنطقاة وساط موجاة االضاطرابا السياساية والتحاديا االقتصاادية الناشائة لان هباوط
أسعار النيط .وقد استهم المدسة بكدمته االفتتاحية صاحب السمو المدكي األمير تركي الييصم بن لباد العزياز ساعود السايير الساعودي األساب
لدى الواليا المتحدة األمريكية ،وألقب كلاؤ انعقااد حدقاة نقاشاية لتبااد الارءى ووجهاا النظار باين أحماد هيكام مسسار ور اير ممدار إدارة
شركة القدعة الرا دة في استثمارا الطاقة والبنياة واألساساية بمصار وأفريقياا ،وساتيف باولز الار ير التنييايي لشاركة جاي إياه بااور األمريكياة،
ومارتين سوريم الر ير التنيييي لشركة دبديو بي بي البريطانية المتخصصة في مماال الدلاية واإللالن.
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وأوضح هيكم أن أسواق المنطقة تنبض بيرص االستثمار ومقوما النمو الوالدة لمستثمري البنية األساسية من كوي القدرة لدى احتوا وتحمام
مشيرا إلى أن المنطقة مقبدة لداى واقاأل جدياد تتمثام أبارز معالماه فاي لماز الحكوماا لان تحقيا ماا لاديها مان تطدعاا دون إشارا
المخاطر،
ً
حكرا لدى القطاع العا .
الساب
في
كانت
التي
القطالا
في
القيادة
زما
لتولي
الخاص
القطاع
وتشميأل
ً
نظرا إلدراكها حتمية هيا التحو في مرحدة مبكرة ومبادرتها باالستثمار في مشرولا
وليت هيكم أن كلؤ الواقأل المديد ل يباغت شركة القدعةً ،
ابتكارية لدى غرار شركة طاقة لربية – وهي أكبر مشرولا القطاع الخاص في مما توزياأل الطاقاة بالساوق المصاري وتادرس حاليًاا العدياد
من التوسعا الميابة وفرص النمو المدلومة بسياسا تحرير قطاع الطاقة .لقد كانت رءيتنا محم تشكيؤ في بداياة األمار ولكنهاا أثبتات صاحتها
بمرور الوقت إك أن حكوما المنطقة منشغدة حاليًا بمواجهة لدة قضايا محورية ولدى رأسها تقدايص البيروقراطياة وتساريأل وتيارة التحاو إلاى
دور التنظااي واإلشاارا مااأل إسااناد لااب التطااوير والتشااغيم لدقطاااع الخاااص .ل ا تعااد الحكومااا بميردهااا قااادرة لدااى مواكبااة متطدبااا النمااو
االقتصادي أو تدبية احتياجاتها التمويدية ،بم إن استمرار الوضأل لداى كلاؤ النحاو قاد يناير بأزماة ا تماان ضاخمة ستعصاف باألساواق الناشائة فاي
غضون  5سنوا .
وفي تعديقاه لداى ضاعف الشايافية بأساواق المنطقاة ،أوضاح هيكام أن هناا إصاالحا حاسامة يماري تنييايها فاي الوقات الحاالي وأن مسسساا
التمويم التنموية ووكاال ا تمان الصادرا وصنادي الثروا السيادية التي تعد مموالً ر يسيًا لدمشرولا الكبرى بأسواق المنطقة تشترط لدى
الشركا االلتزا بأطر تنظيمية صارمة.
وأضا هيكم أن أحدًا ال ينكر وجود تحاديا كبارى ولكان بتبناي رءياة متيا داة ماأل النظار إلاى نصاف الكاول الممتدا سانمد أن هناا كثيار مان
اإل صالحا الماري تطبيقهاا بشاتى بدادان المنطقاة ،وال سايما مصار والساعودية ،ورجاح هيكام أن يانعكر ماردود كلاؤ الانه اإلصاالحي بعاد 5
سنوا من اآلن.
وشدد هيكم أيضًا لدى أهمية االرتقا بالمنظومة التعديمية وتنمية الطاقا البشرية لتقديص اليموة بين األغنيا واليقرا التاي تازداد اتساالًا بشاتى
أنحا العال وتظهر جديًا فاي المنطقاة ،ومان ثا ينبغاي لداى المساتثمرين تكثياف المهاد والتركياز لداى اساتقطال الخبارا المتميازة وكايلؤ تنمياة
وتطوير المهارا المتاحة محديًا.
واساتطرد هيكام أن هناا حاجااة لدراسااة وتقياي مسااتمدا المشااهد االساتثماري مااأل إتاحااة المماا السااتثمارا البنيااة األساساية الضااخمة وكاايلؤ
المشرولا االستثمارية األصاغر حم ًماا ،فاي إشاارة إلاى أن المشارولا المتوساطة والصاغيرة ومتناهياة الصاغر تعاد بمثاباة الركيازة األساساية
لخطط النمو االقتصادي بالمنطقة.
تماادر اإلشااارة إلااى أن شااركة القدعااة نمحاات فااي االسااتعانة بمصااادر وقنااوا تمويديااة متنولااة رغا األوضاااع االقتصااادية غياار المواتيااة لتموياام
مشرولا البنية األساسية الضخمة بالتبارها حمر الزاوية بمسيرة التنمية االقتصادية في أفريقيا .ويتضمن كلؤ مشروع المصرية لدتكرير الايي
يعد أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنييي حاليًا في مصار وهاو أحادم معمام لتكريار المنتماا البترولياة يات حاليًاا إنشااء بتجماالي اساتثمارا
قدرها  3.7مديار دوالر .وستساه الشركة المصرية لدتكرير فاي تعزياز مساتقبم المنظوماة االقتصاادية ماأل تقدايص واردا الساوالر فاي الساوق
المحدي بأكثر من نصف المعدال الحالية ،وكيلؤ خيض ثدث االنبعاثا الكبريتية في مصر ،لد ًماا باأن معادال تنيياي المشاروع تمااوز %75
وفقا لإلطار الزمني المستهد لبد النشاط اإلنتاجي في لا .2017
وفي ثاني أيا المنتدى االقتصادي العالمي تولى هيكم ر اسة جدسة نقاشية حاو سابم و لياا ساد فماوة التمويام الخاصاة بمباادرة أهادا التنمياة
المستدامة  2030لمنظمة األم المتحدة ،وكلؤ بمشاركة نخبة من الميكرين وخبرا االقتصاد وكبار الشخصيا العاماة لداى مساتوى العاال ومان
بي نه األمين العا الساب لمنظمة األم المتحدة كوفي لنان ،ور ير مممولاة البناؤ الادولي جاي ياون كاي  ،ور اير الاوزرا البريطااني السااب
جوردون براون ،ور ير الوزرا األثيوبي هايده مري ديساليغنه .ويشار هيكم كيلؤ بمدسة ممدر األلما األفريقي حو قضاايا تعزياز النماو
االقتصادي واالندماج الممتمعي ،فضالً لن مشاركته بمدسة أخرى حاو بناا اقتصاادا لربياة أكثار مروناة .ولاالوة لداى كلاؤ يشاار هيكام
بحدقة نقاشية حو مستقبم اإلصالحا االقتصادية بالعال العربي بمشاركة وزير الطاقة اإلماراتي سهيم بن محمد المزرولي ،والر ير التنيييي
لممدر البحرين لدتنمية االقتصادية خالد الرميحي ،وأنر خالد الصالح نا ب ر ير الوزرا ووزير المالية الكويتي.

—نهاية البيان—
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يمكتكم ةط مما لممجمسعا لمك ةما ةن لمبي ن ت لإلخب ريا لمد ارة عن شركا لمقمما ةن خل أجهزة لمكمبيستر ولمد بمت وكذمك لمهسلتف لمذكيا عبر زي رة هذل
لمرلبط: qalaaholdings.com/newsroom

شركا لمقمما (كاود البورصاة المصارية  )CCAP.CAهاي شاركة را ادة فاي اساتثمارا الصانالة والبنياة التحتياة بمصار وأفريقياا ،حياث تركاز لداى قطالاا
استراتيمية تتضمن الطاقة ،والنقم والدل الدوجيستي ،والتعدين .المزيد من المعدوما لدى الموقأل اإلليكترونيqalaaholdings.com :

لمبي ن ت لمدطمميا (إبرل لمذةا)
البيانا الواردة في هي الوثيقة ،والتي ال تعد حقا تاريخية ،ت بنا ها لداى التوقعاا الحالياة ،والتقاديرا و را ومعتقادا شاركة القدعاة .وقاد ينطاوي هايا البياان لداى مخااطر
معروفة وغير معروفة ،وغير مسكدة ولوامم أخرى ،وال ينبغي االلتماد لديه بشكم ميرط .ويمب اإلشارة إلى أن بعض المعدوما الواردة في هي الوثيقة تشكم "األهدا " أو
"البيانا المستقبدية" ويمكن تحديدها من خال اساتخدا مصاطدحا تطدعياة مثام "ربماا" " ،ساو "" ،يداتمر"" ،ينبغاي"" ،يتوقاأل"" ،يشارع"" ،يقادر"" ،يناوي"" ،يواصام" أو
"يعتقد" أو ما هو منيي منها أو غيرها من المصطدحا المشابهة .وكيلؤ األحدام اليعدية أو النتا أو األدا اليعدي لشركة القدعة قد تختداف جوهرياا لان تداؤ التاي تعكساها مثام
هي األهدا أو البيانا المستقبدية .ويحتوي أدا شركة القدعة لدى بعض المخاطر والشكو .

ملسدملم ولمدسلصل
السيدة  /غادة حمودة
ر ير قطاع التسوي واالتصاال
شركة القدعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكر+20 22 791-4448 :
محمو +20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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